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 OBEC TRENČIANSKE JASTRABIE 
Obecný úrad v Trenčianskom Jastrabí, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102 

Číslo: SÚ 563/2019 - 003 MT                                   V Trenčianskom Jastrabí, dňa 10.12.2019 

 

 

Verejná vyhláška 
 

S T A V E B N É     P O V O L E N I E 

Obec Trenčianske Jastrabie ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 

zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov posúdil žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu 

„TN_Trenčianske Jastrabie Porubčan, NNK“, Objekt: SO 01 – NN podzemné vedenie 

stavebníka: spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 

Bratislava v zastúpení na základe plnej moci Bevatron s.r.o., G.Bethlena 50, 940 01 Nové 

Zámky zo dňa 24.10.2019 v  stavebnom konaní  na základe výsledkov uskutočneného 

konania podľa § 62-74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorého účastníkmi sú: 

pozemok parc.č. 2127/5 (CKN), k.ú. Trenčianske Jastrabie 

1. Michal Porubčan, Malé Košecké Podhradie 139, 018 31 Košecké Podhradie 

2. Zdenka Vondrová, Zemianske Mitice 241, 913 22 Trenčianske Mitice 

3. Vladimír Križan, Novomeského 1322, 957 04 Bánovce nad Bebravou 

4. Jana Križanová, Novomeského 1322, 957 04 Bánovce nad Bebravou 

5. Radovan Dian, Okružná 278/1, 018 41 Dubnica nad Váhom /korešpondenčná adresa/ 

6. Ján Hrubý, Pod Vodojemom 214/5, 956 41 Uhrovec 

pozemok parc.č. 3983 (CKN), k.ú. Trenčianske Jastrabie 

7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

pozemok parc.č. 2127/10 (CKN) 

8. Ján Hrubý, Pod Vodojemom 214/5, 956 41 Uhrovec 

9. Mária Vavrušová, 913 22 Trenčianske Jastrabie 164 

pozemok parc.č. 2127/7 (CKN) 

10. Mária Vavrušová, 913 22 Trenčianske Jastrabie 164 

11. Ing. Tibor Ravas, Robotnícka 113/8, 905 01 Senica – projektant 

 

r o z h o d o l   takto: 

Podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa : 

pre stavebníka: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 

Bratislava 

p o v o ľ u j e 

stavbu:  „TN_Trenčianske Jastrabie Porubčan, NNK“ 

Objekt:  

SO 01 – NN podzemné vedenie 
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na pozemkoch parc. č. 3983 (CKN), 2127/5 (CKN), 2127/10 (CKN), 2127/7 (CKN), 

katastrálne územie Trenčianske Jastrabie 

Popis stavby (stavba pozostáva): 

Objekt:  

SO 01 – NN podzemné vedenie 

 

Účel a umiestnenie stavby  

Účelom stavby je zabezpečenie distribúcie elektrickej energie pre nových odberateľov v 

požadovanom množstve a kvalite formou výstavby nového podzemného distribučného 

rozvodu NN.  

Navrhovaný rozvod bude realizovaný zemným káblom uloženým v zemnom výkope.  

Rozvod bude napojený na jestvujúcom podpernom bode č. 232 z jestvujúceho vzdušného 

rozvodu NN. Od tohto podperného bodu bude kábel rozvodu vedený popod budúcu miestnu 

komunikáciu a následne v budúcom chodníku navrhovanej zástavby v súbehu s predmetnou 

miestnou komunikáciou. V rámci navrhovanej trasy bude kábel pripojený do dvoch nových 

istiacich skríň SR.  

Popis technického riešenia - Stavebné objekty  

SO 01 a) - NN podzemné vedenie - montáž  

Navrhovaný rozvod NN bude realizovaný zemným káblom NAYY-J 4 x 240 mm2. Bude 

napojený zo vzdušného rozvodu NFA2X 4 x 95 mm2 cez novú istiacu skriňu VRIS 1 KK, 

osadenú na podpornom bode č.232. Kábel bude slučkovaný cez nové istiace skrine SR4 č.1 a 

č.2. V mieste napojenia nového zemného rozvodu na jestvujúci vzdušný rozvod, na 

podpornom bode č.232, budú osadené NN obmedzovače prepätia ABB - LOVOS-10/440, 

ktoré budú spolu s vodičom PEN pripojené na nové uzemnenie.  

Navrhované rozpojovacie skrine budú v nasledovnom vyhotovení:  

SR č.1 a 2:  SR4 - W 2 x 400A / 3 x 160A P2,  

SO 01 b) - NN podzemné vedenie - zemné práce  

Navrhovaný kábel NN bude vo voľnom nespevnenom teréne uložený v káblovom výkope 35 

x 85 cm, s min. krytím 70 cm, pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 20 cm, 

mechanicky krytý káblovou krycou doskou DEKAB a výstražnou energetickou fóliou 

červenej farby. V miestnej komunikácií bude kábel uložený v chráničke FXKV 0160, v 

káblovom výkope 50 x 120 cm, s min. krytím 100 cm. Pri križovaní miestnej komunikácie, 

vjazdov do dvorov a pri križovaní ostatných inžinierskych sietí bude kábel uložený v 

chráničke FXKV, resp. HDPE 0160 mm. Chránička bude presahovať komunikáciu, resp. 

vedenie podzemnej inžinierskej siete o min. 1,0 m na každú stranu. Križovanie budúcej 

miestnej komunikácie bude realizované prekopaním.  

Uzemnenie skrine VRIS a SR a príslušného vodiča PEN bude realizované uzemňovacím 

pásikom FeZn 30 x 4 mm, ktorý bude položený do káblového výkopu súčasne s navrhovaným 

káblom NN. Uzemňovací pásik bude uložený v hĺbke 70 cm. 

 

1. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

− Pozemky CKN parc.č. 3983 (CKN) – zastavaná plocha a nádvorie, 2127/5 (CKN), 

2127/10 (CKN) - ostatná plocha, 2127/7 (CKN) – orná pôda 

− k.ú. Trenčianske Jastrabie  

2. Projektovú dokumentáciu spracoval:  

− Ing. Tibor Ravas, Robotnícka 113/8, 905 01 Senica, 2305*A*5-3 RACIOTHERM, 

Nábrežná 3, 911 01 Trenčína 
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I. Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch 3983 (CKN), 2127/5 (CKN), 2127/10 (CKN), 

2127/7 (CKN), k.ú. Trenčianske Jastrabie. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z. 

O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 52 stavebného zákona 

upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy. 

5. Stavba bude dokončená: do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia 

6. Stavbu bude uskutočňovať: Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, 

Čulenova 6  

7. Stavbyvedúci: poverená a oprávnená osoba dodávateľa. 

8. Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c stavebného zákona 

uskutoční oprávnená osoba. 

9. Stavebník je povinný: 

- Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného 

dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, 

nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať  predpoklady pre výkon 

štátneho stavebného dohľadu. 

- Stavebník je povinný prevádzať stavbu podľa projektu a to so všetkými 

technickými požiadavkami na výstavbu. 

- Viesť stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, 

ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. V denníku resp. 

zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je 

stavebník povinný zabezpečiť urýchlene prvú pomoc zranenej osobe vyžiadať 

lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu POLÍCIE.   

- Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí v záujmovom území ich správcami. 

- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny 

dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností. 

- Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade zo zákonom o odpadoch na 

povolenej skládke podľa pokynov jej  správcu. 

- Odstrániť prípadne škody na susedných nehnuteľnostiach ktoré vzniknú stavebnou 

činnosťou. 

- Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby vyvesiť na viditeľné miesto 

oznámenie “STAVBA POVOLENÁ“, ktoré je prílohou stavebného povolenia. 

 

II. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy 

a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických 

požiadaviek na výstavbu a zo STN: 

- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6 

- s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu súhlasí za predpokladu plnenia 

nasledovných podmienok pri realizácii::   
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- Predmetný káblový rozvod NN sa zrealizuje káblom NAYY-J 4x240 od podp.bodu 

č.232 cez skriňu SR na rozhraní parciel č.2127/2 a 2127/3 s ukončením v skrini SR 

na par.č. 2127/7 v zmysle predloženej PD  

- Vyjadrenie vydané dňa 2.5. 2019.  

- Okresný úrad, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, 911 01 Trenčín, 

Hviezdoslavova 3 

- S umiestnením stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, 

požadujeme však rešpektovať nasledovné požiadavky:  

- Realizáciou stavebných prác nesmie byť prerušená alebo ovplyvnená funkčnosť 

odvodňovacieho zariadenia cesty III/1861, počas prác nezhoršovať bezpečnosť a 

plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku cesty.  

- V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác 

cesta III/186l poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo 

poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.  

- V prípade potreby označiť pracovisko prenosným dopravným značením (cesta 

III/186l), ktoré bude vopred odsúhlasené na ODI v Trenčíne a jeho použitie určené 

tunajším cestným správnym orgánom.  

- Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo 

zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.  

- Vyjadrenie vydané dňa 30.01.2019 pod č.j.: OU-TN-OCDPK-2019/006374-002/SKR 

- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

- Trenčiansky samosprávny kraj súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a 

stavebného povolenia na dotknutú stavbu za nasledovných podmienok:  

- do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetkovo-právne 

vysporiadanie parcely dotknutej vyššie uvedenou stavbou: CKN č. 3983 k.ú. Trenč. 

Jastrabie (vjazd na pozemok, rozšírenie verejného vodovodu a prípojky vody, 

dažďová kanalizácia, distribučný rozvod NN, rozšírenie verejného osvetlenia) obec: 

Trenč. Jastrabie, zapísanej na LV č. 2574, ktorým vlastníkom je Trenčiansky 

samosprávny kraj, kontaktná osoba Mgr.Stanislav Svatík, email: 

stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758;  

- napojenie na cestnú komunikáciu č. m/1861 bude vykonané preplátovaním 

jednotlivých vrstiev konštrukcie vozovky v šírke 0,4m. Pracovné spoje budú zaliate 

asfaltovou zálievkou. Odvodnenie spevnenej plochy je riešené priečnym sklonom 

3%, smerom k trativodnej ryhe šírky 500mm zaústenej do priepustu DN 600 pod 

navrhovanou komunikáciou;  

- v mieste samotného vjazdu na bude osadený rúrový priepust zo železo betónových 

rúr DN 600mm s betónovými čelami v dĺžke 13,60 m;  

- novovybudovaný vjazd musí byť vyspádovaný tak, aby dažďové vody zo spevnenej 

plochy a novej miestnej komunikácie nezaplavovali a neznečistili cestnú 

komunikáciu III/1861; 

- vybudovaním nového napojenia na cestnú komunikáciu č. IIII1861 nesmie dôjsť k 

narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej komunikácie č. III/1861;  

- napojenie vjazdu na cestnú komunikáciu Č. III/1861 musí byť plynulé bez 

poškodenia asfaltového krytu vozovky. Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť 

porušená konštrukcia a stabilita vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie 

sťažovať údržbu cestnej komunikácie;  

- vybudovaním vjazdu nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie  

- č. III/1861;  
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- počas stavebnej úpravy žiadame zamedziť k znečisteniu povrchu cestnej komunikácie 

č. III/1861;  

- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m 

prejazdný;  

- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a 

nesmie byť obmedzená premávka na cestnej komunikácii č. III/1861;  

- pri výjazde na cestnú komunikáciu č. III/1861 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a 

plynulosť cestnej premávky a musí byť zabezpečený dostatočný rozhľad na všetky 

dopravné smery;  

- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej cestnej 

komunikácie vozidlami a mechanizmami SC TSK;  

- dodržať podmienky stanovené správcom komunikácie v zmysle vyjadrenia TSK 

SC/2018/1134 zo dňa 25.04.2018;  

- v zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, v 

tomto prípade Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v 

Trenčíne o povolenie na zriadenie vjazdu na cestnú komunikáciu, o určenie použitia 

dopravných značiek, dopravných zariadení a o zvláštne užívanie pozemnej 

komunikácie, link: https://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy  

- 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu na  TSK - 

cestmajsterstvo v Trenčíne, kontaktná osoba: Ing. Zdeno Mahrík, tel. 

kontakt0903/566 734,  e-mail: zdeno.mahrik@sctsk.sk;  

- po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú 

obhliadku;  

- TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré 

neboli súčasťou predloženej dokumentácie;  

- Vyjadrenie vydané /na stavbu IBV-IBV 6 RD v obci Trenčianske Jastrabie/ dňa 16.05. 

2018 pod č.j.: TSK/2018/06151-2   

- Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín  

- S predloženou dokumentáciou a realizáciou stavby s ú h l a s í m e:  

- Vyjadrenie vydané dňa 29.1. 2019 pod č.j.: SC/2019/575   

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7 

- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne (ďalej len 

"ODl"), v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom v zbore v 

znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom 

znení, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, posúdil 

predložený projekt týkajúci sa výstavby podzemného distribučného rozvodu NN v 

rámci vyššie uvedenej stavby. Z hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky ODI s návrhom realizácie vyššie uvedenej stavby súhlasí.  

- V prípade že stavbou dôjde k zásahu do miestnych komunikácií a priľahlej cesty 

III/1861 a tým aj k obmedzeniu dopravy, požadujeme uvedenému prispôsobiť projekt 

organizácie dopravy počas výstavby - projekt prenosného dopravného značenia a 

tento požadujeme predložiť na odsúhlasenie ODI spolu s presným termínom 

realizácie najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác.  

- Vyjadrenie vydané dňa 30.01. 2019 pod č.j.: ORPZ-TN-ODI-2-005/2019-ING 

- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A 

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

"stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas 

stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ 
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Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť 

nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať 

bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 

odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia 

nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať 

všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti 

poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže 

vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba 

oprávnená osoba podl'a prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak 

archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná 

krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia 

nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom 

archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, 

rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.  

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v 

období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.  

- Stanovisko vydané dňa 31.01. 2019 pod č.j.: KPUTN-2019/5214-2/8113 

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36 

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

- Vyjadrenie vydané dňa 25.1. 2019 pod č.j.: ORHZ-TN1-100-001/2019 

- Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

- Vydáva záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii 

- Súhlasí bez pripomienok 

- Vyjadrenie vydané dňa 28.1. 2019 pod č.j.: OU-TN-OKRI-2019/000014-22 

- Ministerstvo vnútorné Slovenskej republiky, centrum podpory Trenčín, oddelenie 

telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 

- Nemá vo vyznačenom záujmovom území žiadne vlastné telekomunikačné vedenia 

- Vyjadrenie vydané dňa 25.01. 2019 pod č.j.: CTPN-OTS-2019/004114-002 

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a krajiny – ref. odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3 

- Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok:  

- Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval 

ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť 

podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov. vykonávanie ich evidencie od ich 

vzniku a ich následné zhodnotenie. alebo zneškodnenie len na povolených 

zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.  

- Odpad - výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a 

prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch.  

- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 

1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému 

konaniu OÚ Trenčín OSŽP. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad 

jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie 

jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne 

lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených 

organizácií).  

- Upozornenie:  

- Stavebné odpady druhu výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy 

pozemku. na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy. ktorý by mal 

byť využitý mimo realizácie stavby je považovaný za odpad a musí s ním byť 
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naložené v súlade so zákonom o odpadoch. Na umiestnenie výkopovej zeminy mimo 

realizácie stavby je pôvodca odpadov povinný požiadať' o vydanie súhlasu podľa § 97 

ods. 1. písm. v) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto 

konanie považuje za porušenie ustanovení zákona o odpadoch. 

- Vyjadrenie vydané dňa 11.02. 2019 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2019/008138-002 SLI 

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a krajiny, 911 01Trenčín, Hviezdoslavova 3 

- Pozemky sa nachádzajú na viacerých parcelách mimo zastavaného územia obce.. V 

zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny sa toto územie nachádza v prvom stupni 

ochrany. Upozorňujeme na dodržiavanie základných ustanovení zákona, obsiahnutých 

v § 3 až 10. 

- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia nemá k vydaniu územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia pripomienku. 

- V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona.  

- Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu 

inváznych a ruderálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia. V prípade 

výskytu zelene je nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie 

a ochrana stromovej vegetácie.  

- Vyjadrenie vydané dňa 29.01. 2019 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2019/006578-002 KOC 

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ref. št. vodnej správy, 

911 01Trenčín, Hviezdoslavova 3 

- Vydáva podľa § 28 ods. 1 vodného zákona pre účely vydania územného rozhodnutia a 

stavebného povolenia stavby "TN_Trenčianske Jastrabie Porubčan,"NNK" nasledovné 

vyjadrenie:  

- Predmetná stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja ani 

vodného toku.  

- Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná za splnenia 

nasledovnej podmienky:  

- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní 

stavby bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 

200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými 

látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho 

zhoršenia vôd. 

- Vyjadrenie vydané dňa 05.02. 2019 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2019/007609-002 TKL 

- Ministerstvo obrany SR, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8 

- S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie 

uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto 

podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.  

- Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky 

ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske 

rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise 

všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa 

zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.  

- Spojovacie káble a iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy sú v priestore 
stavby evidované u ZaS KIS Trenčín.  

- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch 
stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.) 

- Podmienky: V danej lokalite sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia v 
správe ZaS KIS. Podzemné telekomunikačné vedenia je vyznačené na orientačnom 



 8 

zákrese (príloha č. ZaS KIS-23-l68/18) vyznačené modrou farbou. Pred začatím 
výkopových prác zabezpečte jeho vytýčenie. Žiadam nepoškodiť podzemné 
telekomunikačné vedenie a zabezpečiť ich ochranu. Dodržať priložené podmienky 
ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete. 

- Vyjadrenie vydané /na stavbu IBV-IBV 6 RD v obci Trenčianske Jastrabie/ dňa 27.02. 

2018 pod č.j.: ASM-50-520/2018. 

- SVP, š.p., odštepný závod Piešťany, správa povodia stredného Váhu II., Nábrežie 

I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany28 

- Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov k plánovanému zámeru výstavby nemáme 

pripomienky.  

- Z predložených podkladov je zrejme, že výstavba nebude realizovaná v dotyku s 

majetkom v správe našej organizácie a nemá ani zásadný vplyv na zmenu 

vodohospodárskych pomerom v danom území. 

- Vyjadrenie vydané dňa 31.01. 2019 pod č.j.: CS SVP OZ PN 1165/2019/02, CZ 

3982/210/2019 

- Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 

- Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane 

proti rušeniu.  

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.  

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, 

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:  

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.  

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel" pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku  

- Prílohy k vyjadreniu:  

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa Dôležité upozornenie: Od 

1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o el. komunikáciách sa zavádza 

povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú 

stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v 

budove a prístupovým bodom k nej.  
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- Vyjadrenie vydané dňa 30.09. 2019 pod č.j. 6611927329. 

 

10. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v 

zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.  Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do 

dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. 

 

III.  Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 100,00 

EUR slovom: jednosto EUR, dňa 09.12.2019. 

 

Odôvodnenie: 

Stavebník spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 

Bratislava v zastúpení Bevatron s.r.o., G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky podal dňa 

24.10.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „TN_Trenčianske 

Jastrabie Porubčan, NNK“,  Objekt: SO 01 – NN podzemné vedenie, na pozemkoch parc. 

č. 3983 (CKN), 2127/5 (CKN), 2127/10 (CKN), 2127/7 (CKN), katastrálne územie 

Trenčianske Jastrabie. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona 

v nadväznosti na § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, 

prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že 

uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani 

neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného 

zákona dňa 5.11.2019 pod č.j.: SÚ 563/2019– 002 MT vyvesenej na verejnej tabuli obce 

Trenčianske Jastrabie po dobu 15 dní s tým, že účastníci konania môžu v zmysle § 61 

stavebného zákona svoje námietky a pripomienky k žiadosti písomne uplatniť na Obecnom 

úrade v Trenčianskom Jastrabí – stavebný úrad, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102 a to 

najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia (dňom doručenia je 15 – ty deň od 

vyvesenia oznámenia na verejnej tabuli obce). 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak 

v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods.6 stavebného zákona má sa za to, 

že so stavbou súhlasia. 

Vzhľadom na to, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou  poskytovala 

dostatočný podklad pre posúdenie stavby, v zmysle  § 61 ods. 2 stavebného zákona, upustila 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  

V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania. 

Žiadosť o stavebné povolenie bola doložená: 

- Projektovou dokumentácia pre stavebné povolenie 

- Kópiou z katastrálnej mapy 

- Výpisom z listu vlastníctva č. 30623381, 3332, 2574 

- Plnomocenstvom  na zastupovanie stavebníka  

- Dokladom o zaplatení 

- Vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov (pre územné a stavebné konanie):  
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- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6, Vyjadrenie vydané dňa 

2.5. 2019.  

- Okresný úrad, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, 911 01 Trenčín, 

Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 30.01.2019 pod č.j.: OU-TN-OCDPK-

2019/006374-002/SKR 

- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Vyjadrenie 

vydané /na stavbu IBV-IBV 6 RD v obci Trenčianske Jastrabie/ dňa 16.05. 2018 pod č.j.: 

TSK/2018/06151-2   

- Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Vyjadrenie vydané dňa 29.1. 2019 pod 

č.j.: SC/2019/575   

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7, Vyjadrenie 

vydané dňa 30.01. 2019 pod č.j.: ORPZ-TN-ODI-2-005/2019-ING 

- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 

Stanovisko vydané dňa 31.01. 2019 pod č.j.: KPUTN-2019/5214-2/8113 

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36, 

Vyjadrenie vydané dňa 25.1. 2019 pod č.j.: ORHZ-TN1-100-001/2019 

- Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, 

Vyjadrenie vydané dňa 28.1. 2019 pod č.j.: OU-TN-OKRI-2019/000014-22 

- Ministerstvo vnútorné Slovenskej republiky, centrum podpory Trenčín, oddelenie 

telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, Vyjadrenie vydané dňa 

25.01. 2019 pod č.j.: CTPN-OTS-2019/004114-002 

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a krajiny – ref. odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, 

Vyjadrenie vydané dňa 11.02. 2019 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2019/008138-002 SLI 

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a krajiny, 911 01Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 29.01. 2019 

pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2019/006578-002 KOC 

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ref. št. vodnej správy, 

911 01Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 05.02. 2019 pod č.j.: OU-TN-

OSZP3-2019/007609-002 TKL 

- Ministerstvo obrany SR, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8, Vyjadrenie vydané /na stavbu 

IBV-IBV 6 RD v obci Trenčianske Jastrabie/ dňa 27.02. 2018 pod č.j.: ASM-50-

520/2018. 

- SVP, š.p., odštepný závod Piešťany, správa povodia stredného Váhu II., Nábrežie 

I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 28, Vyjadrenie vydané dňa 31.01. 2019 pod č.j.: CS 

SVP OZ PN 1165/2019/02, CZ 3982/210/2019 

- Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28, Vyjadrenie vydané dňa 30.09. 

2019 pod č.j. 6611927329. 

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď' nadobudlo 

právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ' stavebné 

povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

 

Poučenie: 

 

Podľa §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Trenčianske 

Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie č.102. 
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

 

 

 

 

                      Mgr. Marek Brožek 

                                  starosta obce 

                                            Trenčianske Jastrabie 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie + grafická príloha musia byť vyvesené na úradnej tabuli obce 

Trenčianske Jastrabie  po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení (dňom doručenia 

je 15 – ty deň od vyvesenia rozhodnutia na verejnej tabuli obce) 

 

 

Vyvesené dňa ........................ 

Zvesené dňa .......................... 

Potvrdené dňa: ...................... 

Pripomienky: boli - neboli 

__________________________________ 

    Obecný úrad  Trenčianskom Jastrabí 

 Podpis, pečiatka 

 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou:  

Stavebník – zaslané na vedomie: 

1. Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

2. v zastúpení Bevatron s.r.o., G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky  

Účastníci konania - zaslané na vedomie: 

pozemok parc.č. 2127/5 (CKN), k.ú. Trenčianske Jastrabie 

3. Michal Porubčan, Malé Košecké Podhradie 139, 018 31 Košecké Podhradie 

4. Zdenka Vondrová, Zemianske Mitice 241, 913 22 Trenčianske Mitice 

5. Vladimír Križan, Novomeského 1322, 957 04 Bánovce nad Bebravou 

6. Jana Križanová, Novomeského 1322, 957 04 Bánovce nad Bebravou 

7. Radovan Dian, Okružná 278/1, 018 41 Dubnica nad Váhom /korešpondenčná adresa/ 

8. Ján Hrubý, Pod Vodojemom 214/5, 956 41 Uhrovec 

pozemok parc.č. 3983 (CKN), k.ú. Trenčianske Jastrabie 

9. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

pozemok parc.č. 2127/10 (CKN) 

10. Ján Hrubý, Pod Vodojemom 214/5, 956 41 Uhrovec 

11. Mária Vavrušová, 913 22 Trenčianske Jastrabie 164 
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pozemok parc.č. 2127/7 (CKN) 

12. Mária Vavrušová, 913 22 Trenčianske Jastrabie 164 

13. Ing. Tibor Ravas, Robotnícka 113/8, 905 01 Senica – projektant 

Dotknuté orgány: 

14. Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A 

15. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3 

16. Okresný úrad v Trenčíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 911 01 Trenčín, 

Hviezdoslavova 3 

17. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 

01 Trenčín 

18. Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3 

19. Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 

20. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36 

21. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

22. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6 

23. Slovak Telekom a.s., 010 08  Žilina, Poštová 1 

24. TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4 

25. SPP-distribúcia a.s, 825 11 Bratislava, Čulenova 6 

26. SVP, š.p., odštepný závod Piešťany, správa povodia stredného Váhu II., Nábrežie 

I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany28 

27. MO SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8 

28. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 

29. Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102  

 

Vybavuje: Ing. Mariana Tomečková 

Tel.č.: 032/658 58 04, 0948 223 052 

E-mail: tomeckova@trencianskaturna.sk 
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